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 :من می دانم که

قلب ، بر مراقبت های بهداشتی که در بیمارستان مشرکت در این طرح کامال دواطلبانه است. تصمیمی که در این باره می گیر .1

 به عمل می آید، هیچ تاثیری ندارد.  مناز  و عروق شهید رجایی

 پذیر نیست.  های بیوبانک، امکانانجام تحقیقات سلول های بنیادی جنینی یا کلونینگ انسان با استفاده از نمونه  .2

 در بیوبانک شرکت کنند. همه اهداکنندگان، داوطلب هستند.  نفر 6000قرار است  ،براساس برنامه .3

تا  ماجازه می ده منهمچنین  م.یک نمونه خون بده خواسته می شود مناز در ابتدا، کنم، می وقتی در بیوبانک شرکت  .4

  .دناستفاده کن امر پرونده پزشکی از اطالعات موجود دمحققان بیوبانک 

 مارستانی. بردیگ قرار ییرجا دیقلب و عروق شه مارستانیخارج از ب یمحققان اریدر اخت می تواند بیوبانک نمونه ها و اطالعات .5

خارج  مارستانیهمچون نام، ادرس و شماره تلفن را از ب یگونه اطالعات شخص چید هاجازه ندار ییرجا دیقلب و عروق شه

 .گیرندمی را در نظر  شده نمونه های خارج تمهیدات محرمانه ماندن خارج از مرکز، محققان همچنین و کند

دقیقه زمان می برد و حاوی سواالتی پیرامون سابقه  15 آنتکمیل که  کرد مامضا خواه مپرسشنامه ای را در رابطه با خود .6

شده را به صورت حضوری یا در پاکتی که هزینه پست  . پرسشنامه های تکمیلمن استبیماری، محیط و تاریخچه خانوادگی 

 . مگردان می پرداخت شده، به بیمارستان باز آن از پیش

ممکن است این پرسشنامه ها را به آدرس  م.پرسشنامه های دیگری را نیز تکمیل نمایخواسته می شود  مندر برخی موارد از  .7

 . تکمیل و بازگرداندن این پرسشنامه ها نیز کامال اختیاری است. ارسال نمایند منمنزل 

من در مورد وضعیت سالمت اطالعاتی  تا برقرار کنندتلفنی تماس  منبا در سال دو بار  حدود کارکنان بیوبانکممکن است  .8

به منظور مطالعه تغییراتی که در طول زمان در خون به وجود می بدهم )خواسته شود یک نمونه خون دیگر  مناز   بپرسند یا

به این درخواست ها  مدر این موارد همیشه می توان (.مصرف و تمام شده است منکه نمونه خون این یا به این دلیل و آید 

 . مپاسخ منفی بده

 بیوبانک  رضایت نامه

 آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجاییمرکز 

تحقیقاتی جدیدی به نام بیوبانک  ، زیرساختقلب و عروق شهید رجایی مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانیمحققان 

کنندگان در بیوبانک، نمونه خون و پرسشنامه های کاملی از وضعیت سالمت خود را در  . شرکتفراهم آورده اند

اختیار این مرکز قرار می دهند و به محققان اجازه می دهند اکنون و در آینده به این اطالعات پزشکی دسترسی 

 ند.اختیار بیوبانک قرار می ده فرصتی برای حمایت از تحقیقات پزشکی درو در واقع  داشته باشند

همیشه می توانید درخواست کنید نمونه شما را حتی پس از امضاء، امضا کنید.  ،لطفا این فرم را بعد از مطالعه کامل

 مطالعه نمایید.در انتهای این فرم لطفاً شرایط خروج از بیوبانک را  .از بیوبانک حذف نماییم

 طرح محققان اصلی

ولی یا قیم قانونی فرد تحت سرپرستی  ،است یریگ میتصم تیفرد فاقد ظرف ایکودک  ،شرکت کننده کهیدر صورت*

 .نماید ن فرم را مطالعه و امضاءای
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هستند که می توانند به نمونه  یته بیوبانک، مسئول گزینش محققان بیمارستان قلب و عروق شهید رجاییگروهی از اعضا کم .9

داشتن طرح علمی مصوب و تایید شده و التزام به  ،شرایط دسترسیدر بیوبانک دسترسی داشته باشند.  منها و اطالعات 

همه محققان برای دسترسی به منابع بیوبانک، باید از این گروه  نمونه ها و اطالعات من است. ایمنی و امنیت کاملرعایت 

 .اجازه بگیرند

 به اشتراک گذاشته می شود. سایر مراکز محققان با در صورت لزوم  ،مطالعاتاین حاصل از  تایجن .10

روی هیچ یک از نمونه هایی که در اختیار بیوبانک  من ، تاریخ تولد یا شماره تامین اجتماعیاسم، آدرس، شماره شناسایی .11

است.  ید که هر نمونه متعلق به چه نامندان ید، منکن ینظارت م وبانکیکه بر ب یگروهم، درج نمی شود و تنها قرار می ده

 است.  منتواند بفهمد نمونه متعلق به  ینمونه نم یبرچسب رو بهکس با نگاه کردن  چیه بیترت نیبه ا

شوند و دسترسی به آنها محدود است. ساختمان دائما تحت نظارت  داری می شده نگه نمونه های بیوبانک در فریزرهای قفل .12

در کامپیوترهایی نگهداری می شود که با ابزارهای امنیتی الکترونیکی محافظت  من ویدئویی است. اطالعات پزشکی شخصی

 می شوند. 

مردگی در محل ورود سوزن همراه است. این ها همان خطراتی است که من در هر  ونخطر خ و یا گرفتن نمونه خون با درد .13

تست خون با آنها مواجه می شوم. محققان سعی می کنند خونگیری برای بیوبانک را همزمان با دیگر تست های خون انجام 

 .دهند تا فقط یک بار سوزن زده شود

محققان ممکن است به نتایج با ارزشی از نمونه های من دست پیدا کنند. در اینصورت کمیته بیوبانک در مورد بهترین شیوه  .14

 گیری می کند.  کنندگان تصمیم ارائه نتایج به شرکت

 من یست. ولیبرای انجام آزمایش خونی که صرفا به خاطر اهدا به بیوبانک انجام می شود، نیازی به پرداخت پول توسط من ن .15

 . درا بپرداز دبه حساب می آی منباید هزینه آزمایش ها و عمل هایی که بخشی از مراقبت های پزشکی  منیا بیمه درمانی 

شده را برمی گردانم، هدیه کوچکی بابت زمانی که صرف اهدا نمونه خون و پر کردن پرسشنامه نموده  وقتی پرسشنامه تکمیل .16

 ام، دریافت می کنم.

در حکم  من. بعد از مرگ، نمونه منمونه های خود را از بیوبانک مسترد کن ممی توان محیات، در هر زمان که بخواه در زمان .17

 .امهدیه ای است که به بیوبانک بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی اهدا کرده 

 یایخطرها و مزا ،یبانیاز اهداف، پشت یاطالع کاف با م وکار موافق نیکامال داوطلبانه است و با ا وبانکیملحق شدن به ب .18

  نم.ک یبرنامه شرکت م نیدر ا وبانک،یبا ب یهمکار یاحتمال

 قرار خواهد گرفت. نجانبیا اریفرم در اخت نینسخه از ا کی .19

 اگر می خواهید اعضا خانواده شما بعد از وفات تان به نمونه خون شما دسترسی نداشته باشند، لطفا عبارت زیر را عالمت بزنید. 

   .نمی خواهم اعضا خانواده ام بعد از مرگ من به نمونه خونم دسترسی داشته باشند 

 

 اگر تمایل ندارید از نمونه بافت های اضافه شما برای تحقیقات استفاده شود، لطفا گزینه زیر را عالمت بزنید.

   یرد. تمایل ندارم بافت های اضافی بدن من برای اهداف تحقیقاتی مورد استفاده قرار گ 

 

    .اینجانب مطالب این فرم را به طور کامل مطالعه کرده و در این رابطه، پاسخ تمام سواالت خود را دریافت کرده ام 
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